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ANOTACE
Klíčovým procesem řízení rozvoje obce je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (zde nazvaný Strategie
rozvoje obce Úhlejov). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Zastupitelstvo obce Úhlejov se rozhodlo vypracovat dokument „Strategický rozvoj obce Úhlejov“ z
důvodu nutnosti zajistit návaznost jednotlivých kroků při budování občanské vybavenosti obce,
zlepšování infrastruktury a dopravní obslužnosti, zlepšení poskytování služeb, zkvalitnění života
stávajících obyvatel obce a zvýšení atraktivity obce pro potencionální zájemce o bydlení v obci. To
vše při zachování moderního rázu vesnice, udržení klidu a dobrého životního prostředí. Vzhledem
k velikosti obce, zadalo zastupitelstvo zpracování tohoto dokumentu starostce/ovi obce ve
spolupráci se zastupiteli a občany obce. Dokument je zpracován na základě „Metodiky tvorby
programu rozvoje obce“, vydané MPMR v r. 2012.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 3. 2019 schvaluje tuto Strategii rozvoje obce Úhlejov,
která slouží ke stanovení strategie a prioritních oblastí rozvoje obce a nastavení účinných opatření
k jejich dosažení a dalšímu neustálému zlepšování. Vznikem tohoto dokumentu obec získává
nástroj, který bude sloužit pro zvýšení její schopnosti využívat příležitostí, které se nabízejí ve
spojitosti se strukturálními fondy a státními rozvojovými programy pro roky 2019 – 2029. Strategie
rozvoje obce nejen zvyšuje šance na úspěch v soutěži o projekty, a to jak v případě národních
prostředků, tak v případě prostředků z Evropské unie, ale především se stává nezbytností při
stanovování jakýchkoliv priorit a cílů při finančním plánování a hodnocení Rozpočtu obce na daný
kalendářní rok.
Starostka obce Úhlejov po schválení rozvojového plánu v zastupitelstvu obce svým podpisem na
této straně dokumentu stvrzuje závaznost tohoto dokumentu pro strategické plánování na léta
2019 - 2029. Starostka obce Úhlejov se zavazuje, že veškeré aktualizace ve strategickém plánu
obce budou rovněž prováděny formou schválení Zastupitelstvem obce a stvrzeny podpisem
starostky.

Podpis starostky obce Úhlejov:

.................................
Lenka Šedivá, DiS
starostka obce Úhlejov
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část obsahuje části A.1 Charakteristika obce a A.2 Východiska pro návrhovou část.

1.1. CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje
jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a
jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní
prostředí, hospodaření obce a fungování obce.

1.1.1. Území
Poloha
Obec Úhlejov se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Jičín, cca 8 km severovýchodně od
města Hořice (obec s rozšířenou působností) a cca 2 km od městečka Miletín. Leží na jižním úbočí
svahu

vrchu

Zvičina

(nejvyšší

vrch Zvičinsko-kocléřovského

hřbetu,

podřazeného

celku Krkonošského podhůří, nadmořská výška 671 metrů), který je ve zdejším kraji dominantou.
Obec Úhlejov je tvořena několika místními částmi, a to Úhlejov, Chroustov, Brodek, Zavadilka a
samotami Růžovka (v nejsevernější části obce) a Horní mlýn. Část Chroustov leží cca 2 km
západně od Úhlejova. Do r. 1990 byl Chroustov samostatnou obcí, pak byl připojen k Úhlejovu.
Rozloha obce Úhlejov je 4,11 km² (přičemž cca 180,9 ha je v katastru Úhlejov a 230,9 ha v
katastru Chroustov). Reliéf terénu obce je zvlněný s výrazným jižním sklonem, lokalizace terénu je
ohraničena souběžným údolím tří potoků (Lukaveček, Trotinka a Bystrý potok), v místním podání
„Hornoúhlejovský“, „Dolnoúhlejovský“ a „Bystrý“ potok. Vlastní obcí Úhlejov protéká Trotinka a
Bystrý potok.
Poloha obce Úhlejov je v samém středu turistické oblasti Podzvičinsko, coby součásti jednoho z
nejatraktivnějších turistických regionů Krkonoš a Podkrkonoší. V blízkém i vzdálenějším okolí obce
Úhlejov se nabízí nepřeberné množství turistických, sportovních a rekreačních možností pro
každého bez rozdílu věku a zdatnosti. Je zde možno pořádat pěší procházky do okolní přírody
nebo středně dlouhé túry po okolních turistických zajímavostech. Cyklisté mohou využít stejně jako
pěší turisté velké množství tras v okolí Úhlejova a Chroustova. Pro zdatnější cyklisty jsou určeny
cyklistické trasy Podzvičinska. Úhlejov a okolí je také vyhlášeným houbařským rájem. V dostupné
vzdálenosti od obce se nacházejí zajímavé turistické cíle hrad Pecka, ZOO Dvůr Králové
s pověstným Safari, technická památka – přehrada Les Království, Hospital Kuks se svými
nádhernými barokními památkami, Lázně Bělohrad a další.

Obec Úhlejov

4

Strategie rozvoje obce Úhlejov 2019 - 2029
Obec je členem MAS Podchlumí, Mikroregionu Podchlumí, sdružení obcí Podzvičinsko a členem
svazku obcí „Lázeňský mikroregion“.
Obrázek 1 - Poloha obce Úhlejov

Zdroj: https://www.google.cz/maps

1.1.2. Historické souvislosti
První písemná zmínka o existenci obce pochází z r. 1267. Úhlejov patřil ve 13. století do panství
Německých rytířů. Jeho existence je potvrzena listinou ze 14. března 1267 v podobě "villa
Huleyowie", zčeštěno Hulejov. Jméno je odvozeno od osobního jména Hula vzniklého z jména
Ulrich, česky Oldřich. Roku 1423 vlastnil panství Diviš Bořek, poté je v letech 1515 - 1540 vlastnili
Trčkové z Lípy a po nich Smiřičtí ze Smiřic v letech 1540 - 1560. V tomto roce je převzal Jiří z
Valdštejna a roku 1625 je získal Albrecht z Valdštejna. V roce 1637 Úhlejov vlastnil Jan Jetřich
Grodecký z Grodu. Po něm od roku 1657 Kryštof Ferdinand Katulinský, Hynek Václav Falge. Roku
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1804 je převzal František Xaver Cecinkar, rytíř z Bírnice a po něm kněžna Rosa Hohenlohe z
Bartenštejna.
Obec Úhlejov má ve své historii několik významných rodáků (např. c. k. plukovník J. Voňka, jeho
syn K. Voňka, chirurg a primář hořické nemocnice, lodní lékař A. Balatka, univerzitní profesor a
jazykovědec V. Machek). Z Úhlejova pochází také rod Erbenů. V roce 1704 zde prapraděd K. J.
Erbena koupil „grunt“ s pozemky. Je příznačné, že většina Erbenovy tvorby je zasazena do
zdejšího okolí.
Součástí obce Úhlejov je několik osad. Největší z nich je Chroustov. Chroustov byl původně
samostatnou obcí, později „školní obcí“. V r. 1862 tu byla zřízena škola, která sloužila pro žáky
z osad na Zvičině (Bezník, Borek v Bezníku, Chroustov, Úhlejov a další). v r. 1918 sem chodilo až
přes sto žáků. Škola přetrvala několik desetiletí. Zrušena byla Rozhodnutím Ministerstva školství a
kultury k 30. červnu 1966. Chroustov byl k Úhlejovu připojen v roce 1990.
Další osadou, patřící pod obce Úhlejov, je Brodek. Osada vznikla v 18. století, její jméno bylo
odvozeno od brodu na řece Bystřici. Podle některých pramenů se má za to, že toto místo bylo
zmiňováno již při vpádu polského vojska do Čech v roce 1110. Nejstarší část osady vznikla v 18.
století a vývoj pokračoval ve století 19. Rokem vzniku však lze beze sporu označit rok 1829.
V současnosti je Brodek vyhledávanou chatařskou a rekreační oblastí a žije zde většina
starousedlíků.
Osada Růžovka se původně jednalo o samotu s názvem Hrůzovka, podle zdejšího drsného
podnebí. V roce 1895 se objevil název Růžovka, který je podle jednoho zdroje odvozený od
množství šípkových keřů kvetoucích na jaře, podle druhého zdroje jméno vzniklo od zabarvení
kraje při západu slunce. Osada se nachází severozápadně od Úhlejova a vede k ní pouze polní
cesta, která je jednou z nejmalebnějších turistických tras vedoucích na vrchol Zvičiny.
Osada Zavadilka vznikla v roce 1902 jako samota „Na Zavadilce“, sloužila jako hostinec, obchod
se smíšeným zbožím a také jako kulturní a společenské centrum. V roce 1955 byl hostinec zavřen
a v roce 1962 byla budova přestavěna na obytný dům. K uspokojování kulturních a společenských
potřeb obyvatel byl v roce 1973 v akci "Z" zbudován kulturní dům, úřadovna národního výboru a
prodejna. Na počátku 21. století zde obec Úhlejov vybudovala bytové jednotky s osmi byty.
Horní mlýn tato samota byla založena pravděpodobně současně s dnes již zaniklým hrádkem
Schlossbergem (místně nazývaným „Šušpárkem“) - strážním hradem, jako poplužní mlýn, který
býval součástí každého tehdejšího dvora. První písemná zmínka o něm je z r. 1637.
„Šušpárek“ je zaniklý malý hrad u Úhlejova. Rozkládal se na vyvýšenině u soutoku potoků
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Bystrého a Hornoúhlejovského. Nyní je částem toho místa vedena silnice. Písemné zprávy o
lokalitě mlčí. Nepočetný archeologický materiál získaný nevelkým archeologickým výzkumem
dokládá krátkou dobu jeho života, ukončenou nejspíše ve 40. letech 13 století. Původní jméno
hrádku není známo. Název „Šluspárk“ je nejspíše novověkého původu. Hrad měl pravděpodobně
jednodílnou dispozici oválného půdorysu a byl opevněn příkopem a valem před ním. Na nejsnáze
přístupné straně byla fortifikace zdvojena. Sondáž na vnitřní ploše, která dosahovala rozměrů
62x27 metrů, přinesla doklady opevnění v podobě na sucho kladené zdi a palisády. Vnitřní
zástavba byla zřejmě dřevěná, jak dokládají nepočetné archeologické náznaky. Historik J.V. Šimák
vyslovil názor, že „hradiště“ nad Úhlejovem mohlo býti i neznámým tvrzištěm. Při průzkumech
archeologů nebyl nalezen žádný materiální doklad, který by blíže určil funkci a stáří tohoto tvrziště.
Podle jejich zdání to mohl být jen „opevněný dvůr“. A tak lze dovozovat, že to býval dvůr, který
založil klášter Německých rytířů z Miletína po roce 1261 (písemná zpráva o jeho existenci už z
roku 1267), později opevněný po způsobu tvrze. Dvůr sem přivedl poddané nevolníky a dal i jméno
povstalé vsi. Ves Úhlejov tedy vznikla s největší pravděpodobností při klášterním dvoře, a to za
druhé tzv. německé kolonizační vlny, kdy se osídloval a hospodářsky využíval pomezní hvozd.

1.1.3. Obyvatelstvo
Vývoj počtu obyvatel dle níže uvedené tabulky dokládá postupný úbytek obyvatelstva obce,
k 31.12.2017 měla obec 150 obyvatel (z toho 77 mužů a 73 žen). Průměrný věk obyvatelstva je
40,4 let.
Za posledních téměř 150 let poklesl počet obyvatel obce na 30 % počtu obyvatel z roku 1869.
Počet domů v obci má mírně stoupající tendenci. Největší pokles obyvatel byl v roce 1991, kdy
počet obyvatel poklesl na pouhých 21 % z původního počtu v r. 1869. Od tohoto roku má počet
obyvatel mírně stoupající tendenci, takže za cca 25 let narostl o více než 15 %.
Tabulka 1- Vývoj počtu obyvatel a domů od r. 1896

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980

Obec Úhlejov

504
442
472
431
414
407
359
268
235
188
123

77
77
80
80
81
80
84
87
66
58
45
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1991
2001
2011

104
108
146

75
86
85

Zdroj: ČSÚ

Demografický vývoj v posledních letech je poměrně stagnující a pohybuje se v průměru okolo 113
obyvatel. I z genderového hlediska je počet žen a mužů téměř vyrovnaný.
Tabulka 2 - Vývoj počtu obyvatel obce za posledních 10 let

Rok

V tom

Počet obyvatel
k 1.1.

Muži

Ženy

109
119
127
142
142
151
160
168
162
160
156
156

54
59
62
72
71
74
81
85
81
79
79
79

55
60
65
70
71
77
79
83
81
81
77
77

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zdroj: ČSÚ

Základní popis demografické situace v obci Úhlejov k 31. 12. 2017 popisuje následující tabulka.
Tabulka 3 - Úhlejov - demografická situace k 31.12.2017

Stav obyvatel k 31. 12. 2017

celkem

muži

ženy

počet obyvatel

150

77

73

0 - 14

28

14

14

15 - 64

97

52

45

65 a více

25

9

16

40,4

39,4

42,2

v tom ve věku (let)

průměrný věk
Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel k 31. 12. 2017

celkem

Živě narození

1

Zemřelí

4

Obec Úhlejov
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Přirozený přírůstek

-3

Přistěhovalí

2

Vystěhovalí

5

Přírůstek stěhováním

-3

Celkový přírůstek

-6

Sňatky

1

Rozvody

0

Zdroj: ČSÚ

1.1.4. Současnost obce Úhlejov
Hospodaření obce se vztahuje převážně na využívání energetických zdrojů, zástavbu a nakládání
s odpady. Zastavěná plocha současných obou katastrů obce Úhlejov (Úhlejov a Chroustov) je
přibližně 5,5 ha. Do centrální části obce Úhlejov, v pásu podél páteřní komunikace III. tř. (č.28449
– viz. obr. č. 4) a do úzkého pruhu zv. Brodek, jsou soustředěny převážně plochy pro bydlení. V
Chroustově jsou pak tyto plochy po obou stranách druhé hlavní komunikace III. tř. (č. 28447 – viz.
obr. č. 5) vedoucí z Miletína na Zvičinu. Dále jsou zde oddělené lokality bydlení Růžovka a Horní
Mlýn. Důležitou součástí místní zástavby je lokalita chatové osady mezi Chroustovem a osadou
Růžovka.
Obrázek 2 – katastrální území obce Úhlejov (katastr Úhlejov a Chroustov)

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Dominantou obce je kulturní dům, vybudovaný roku 1973, který je současně i sídlem obecního
úřadu a místní knihovny. Na obecním úřadu je pracoviště Czechpoint a zároveň je tu zřízeno
pracoviště, kde lze ověřovat podpisy a důležité listiny.
Pro využití volného času je v obci k dispozici hasičská vodní nádrž (koupací), sportovní hřiště a
odpočinkové opékací místo.
Během roku se v Úhlejově koná řada zajímavých akcí, kterých se s oblibou zúčastňují obyvatelé i
návštěvníci. Jsou to např. pálení čarodějnic, velikonoční tvoření, turistický pochod Po stopách
rytíře Zbyhoně a mnoho dalších.

1.1.5. Hospodářství
Ekonomická situace
V obci je registrovaných celkem 37 podnikatelských subjektů, ale subjektů se zjištěnou aktivitou je
pouze 22.
Tabulka 4 - Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. Registrované
12. 2017
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem

38

23

Zemědělství, lesnictví, rybářství

11

10

Průmysl celkem

5

2

Stavebnictví

3

0

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových 7
vozidel

6

Doprava a skladování

0

0

Ubytování, stravování a pohostinství

1

0

Informační a komunikační činnosti

0

0

Peněžnictví a pojišťovnictví

1

1

Profesní, vědecké a technické činnosti

1

1

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

2

1

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1

1

Vzdělávání

1

1

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1

1

Ostatní činnosti

4

0

Zdroj: ČSÚ

V obci není žádná významná provozovna, služby ani zemědělské družstvo.
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Významnějšími podnikateli v obci jsou:
- Libuše Kaprasová, zemědělská podnikatelka, která se zabývá chovem koní a poníků a v obci
provozuje „Penzion Lika“, „Penzion Růžovka“ a Pony farmu.
- Lukáš Přibyl, DiS, který je restaurátorem a v obci nabízí výrobu a restaurování dřevěného
nábytku původními technologiemi. Zároveň tu vyrábí i stylový, selský i masivní nábytek.
- Lenka Lacinová, zemědělská podnikatelka, která provozuje kozí farmu „Farma Pod Zvičinou“. Na
farmě je v provozu tzv. prodej ze dvora. Prodávají se tu výpěstky a produkty přímo na farmě
produkované, a to kozí mléko, domácí vejce, přírodní kozí sýr apod, nesoucí značku
PODKRKONOŠÍ regionální produkt.
Zbylé subjekty jsou samostatní živnostníci (autoopravna, klempířské práce, zemědělští
podnikatelé, stavební práce).

Trh práce
V obci nejsou žádné významnější pracovní příležitosti. Několik pracovních míst zajišťuje Libuše
Kaprasová (2-5 pracovních míst). Ostatní aktivní obyvatelé jsou buď samostatnými živnostníky,
nebo dojíždějí za prací do Miletína, Lázní Bělohradu, Hořic a Dvora Králové.

1.1.6. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Vodovod – obec Úhlejov v současné době nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni
individuálně z domovních studní. S množstvím vody ve studních se v letních měsících vyskytují
problémy. Zásobování OÚ - kulturního domu a 2 bytových domů na Zavadilce je prováděno
potrubím z obecní studny. V části obce Chroustov jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou
prostřednictvím skupinového vodovodu (aktuálně v majetku a správě ZD Miletín) se zdrojem vody
v pramenné jímce v blízkosti osady Lukaveček. V dlouhodobějším výhledu (dle „Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“) se připravuje napojení obce na připravovaný
vodovod Zdobín, který by měl problémy občanů se zásobováním vodou vyřešit.
Zásobování požární vodou - je pro část obce Chroustov zajištěno jednak ze skupinového
vodovodu pomocí požárních hydrantů s požární zásobou vody ve vodojemu Chroustov a dále i ze
dvou požárních nádrží v této místní části. Další požární nádrž je i při potoku Trotinka v Brodku a
slouží jako zdroj požární vody pro zbývající část obce. V místní části obce Úhlejov je obecní
studna, která je také k dispozici jako případný zdroj požární vody.
Kanalizace - v současné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace, který by byl
ukončen centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně
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pomocí individuálních domovních ČOV, žump a septiků. Vzhledem k velikosti obce není
předpokládáno budování veřejné splaškové kanalizace s centrální ČOV, ale předpokládá se, že
stávající systém individuální likvidace odpadních vod bude ponechán. Existující zatrubnění je
určeno pouze pro odvod dešťových srážek.
Plynovod – obec není plynofikována.
Elektrická energie – Stávající vedení a zařízení distribuční soustavy je stabilizované.
Veřejné osvětlení – v obci je veřejné osvětlení, které bylo v r. 2015 v části obce Chroustov
kompletně zrekonstruováno a rozšířeno dle projektu a byla spolu s ním vybudována i I. etapa
metropolitní sítě. Veřejné osvětlení v části obce Brodek je třeba zmodernizovat.
Telefon – v celé obci jsou provedeny telefonní kabelové rozvody. V současné době je území obce
plně pokryto mobilním telefonním signálem několika operátorů.
Internet - v roce 2015 obec vybudovala infrastrukturu optického rozvodu internetu v zastavěné
části obce Chroustov. Síť byla vybudována nákladem obce za výrazné sponzorské pomoci.
Vlastníkem a zároveň i provozovatelem je obec. V obci dále internetové připojení poskytují i další
poskytovatelé.

Dopravní infrastruktura
Přímo centrem obce Úhlejov prochází silnice III. třídy č.28449, která končí u penzionu Růžovka,
okrajem obce Úhlejov (přes osadu Brodek) prochází silnice III. třídy č.28448 (směr Miletín –
Třebihošť) a osadou Chroustov prochází silnice III. třídy č.28447 (směr Miletín – Horní Brusnice).
V obci Úhlejov i v osadě Chroustov jsou místní zpevněné i nezpevněné komunikace.

Obec Úhlejov
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Obrázek 3 - Obec Úhlejov - letecký snímek

Zdroj: https://www.google.cz/maps

Obrázek 4- Osada Chroustov – letecký snímek

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Dopravní obslužnost
Obec je spojena s okolím pouze autobusovou dopravou. Přímé autobusové spojení je do Hořic
(přes Miletín) a do Lázní Bělohradu. Obslužnost autobusovou dopravou v nejfrekventovanějších
časech (pracovní dny) je na poměrně přijatelné úrovni, horší dopravní obslužnost je o víkendech.
Spojení s cíli vyjížďky za prací, službami a do škol - tj. blízkým Miletínem (cca 15 přímých spojů v
pracovní dny) a Lázněmi Bělohrad (cca 5-6 přímých spojů) je v pracovní dny zajištěno. Na území
obce jsou 3 autobusové zastávky - „Úhlejov – Brodek, odbočka“, „Úhlejov, odbočka“ a „Úhlejov –
Chroustov“ (tato zastávka je situována v přímé vazbě na obytné území).
Územím obce neprochází železnice. Nejbližší železniční stanice jsou v obci Mostek (7 km)
z Chroustova a v obci Bílá Třemešná (5 km) z Úhlejova – obě na trati č. 030 Liberec - Semily Stará Paka - Dvůr Králové n. L. - Jaroměř, dále je cca 8 km vzdálená stanice Lázně Bělohrad (trať
č. 040 Trutnov - Hostinné - Nová Paka - Lázně Bělohrad - Ostroměř - Nový Bydžov - Chlumec n.
C.) a 9 km vzdálená železniční stanice Hořice v Podkrkonoší na trati č. 041 Turnov - Libuň - Jičín Ostroměř - Hořice v P. - Hněvčeves - Hradec Králové.

Občanská vybavenost
V obci je omezená občanská vybavenost. Není tu obchod, škola ani školka. Spádovou oblastí je
město Miletín (vzdálené cca 3 km), kde je základní občanská vybavenost (obchody, lékař, pošta,
stavební úřad) a město Hořice (ORP), vzdálené necelých 9 km, kde je veškerá občanská
vybavenost (obchody, střední školy, nemocnice, lékařská pohotovost, úřad práce, banky,
pojišťovny atp.)
V obci Úhlejov se nachází 2 ubytovací zařízení, a to penziony Lika a Růžovka (samota cca 2 km
od centra obce Úhlejov).
V obci Úhlejov je 1 sportovní hřiště s umělým povrchem a požární nádrž, která je využívána i ke
koupacím účelům.

Bydlení
V obci se nachází převážně bydlení venkovského typu, včetně domů a usedlostí s hospodářským
zázemím. Některé domy jsou historicky a architektonicky cenné a jejich majitelé je opravují do
původní podoby. Nachází se tu celkem 85 rodinných domů (dle posledního sčítání v r. 2011).
V obci jsou v části Zavadilka i 2 menší bytové domy.
Plochy pro bydlení jsou převážně soustředěny do centrální části obce Úhlejov v pásu podél páteřní
komunikace III. tř. č. 28449, do úzkého pruhu okolo páteřní komunikace III. č. 28448 v osadě
Brodek a v Chroustově do ploch po obou stranách komunikace III. tř. 28447, vedoucí z Miletína na
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Zvičinu. Dále jsou zde oddělené lokality bydlení Růžovka a Horní Mlýn.
Důležitou součástí místní zástavby jsou i lokality 2 sousedících chatových osad mezi Chroustovem
a osadou Růžovka, ve stráni u lesa nad potokem Trotinka. Dále jsou tu pak menší chatové osady
na jižním okraji části obce Brodek a Chroustov a severně od Chroustova v osadě Lukaveček.

Školství a vzdělávání
Obec nemá žádné vzdělávací zařízení ani zájmové kroužky. Žáci a studenti dojíždí do MŠ a ZŠ
v Miletíně nebo v okolí:
Mateřské školy – Miletín, Třebihošť (v dosahu 3 - km) a Rohoznice (5 km).
Základní školy – Miletín (v dosahu 3km) a dále Hořice, Mostek a Lázně Bělohrad (10 km)
Střední školy – Hořice (10 km), Nová Paka, Dvůr Králové n. Labem (cca 20 km).

Zdravotnictví
Obec nemá vlastní zdravotnické zařízení ani ambulanci lékaře. Praktický lékař pro dospělé je
v Miletíně (každý den) a rovněž i dětský lékař (2x v týdnu). Dále jsou lékaři, vč. lékařské
pohotovosti k dispozici v Hořicích (cca 10 km).

Sociální péče
Obec tyto služby neposkytuje. Občané mohou využít služby poskytované organizacemi v Hořicích:
Pečovatelská služba města Hořice, Domov pro seniory v Hořicích a Domov se zvláštním režimem.
Pro handicapované děti je v Hořicích k dispozici denní stacionář Klokánek a speciální škola.
Zároveň jsou některé pečovatelské služby poskytovány i společností ProCare Medical s.r.o. a
Farní charitou ze Dvora Králové.

Kultura
Obec žije bohatým kulturním a společenským životem. V obci je knihovna, která v současnosti sídlí
v budově obecního úřadu v Úhlejově. Knihovna v Úhlejově má dlouholetou tradici (od r. 1923) a je
centrem kulturního dění v obci. Občané dostávají informace o činnosti knihovny formou článků v
„Úhlejovském zpravodaji“, který cca 2x ročně vydává Obecní úřad Úhlejov. Knihovna funguje nejen
jako půjčovna, ale zapojuje se společně s obecními zastupiteli a starostkou i do pořádání různých
kulturních, vzdělávacích, společenských či sportovních akcí v obci.

V knihovně je zavedeno i

podávání čaje a nápojů a stává se místem setkávání občanů. V r. 2016 získala titul „Knihovna
Jičínska 2016“, jako jedna z nejlépe fungujících knihoven v okrese.
V obci funguje a je velmi aktivní „Spolek Domov v kopcích“, jehož účelem je podpora a rozvoj
společenského života v obci. Tento spolek se ve spolupráci s obcí Úhlejov stěžejním způsobem
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podílí na přípravě a organizaci 2 nejvýznamnějších společenských akcí, kterými žije celá obec.
První akcí je v květnu pořádaný turistický pochod „Po stopách rytíře Zbyhoně“. Jeho trasa vede
Podzvičinskem a název organizátoři zvolili podle staré pověsti, která se vztahuje k obci, konkrétně
ke kopci jménem Schlossberg (na okraji obce), s místním názvem Šušpárek. Podle jedné ze
starých romantických pověstí na tomto „Kamenném hrádku“ pod Zvičinou sídlil loupeživý rytíř
Zbyhoň. Pověst o něm a o jeho sídle již cca 700 let opřádá toto starobylé místo nejrůznějšími
tajuplnými dohady. Bájná postava rytíře Zbyhoně návštěvníky Úhlejova a turisty dnes doprovází
na jedné z nejkrásnějších turistických tras na Podzvičinsku. Touto akcí žije celá obec, obyvatelé se
podílejí na organizaci, ale i na výrobě a distribuci občerstvení (domácí buchty, bábovky, guláš
apod.). Akce je pořádána v několika kategoriích, podle věku návštěvníků a podle délky trasy, a to
pro pěší turisty (chůze i běh – 7,5 km), pro cyklisty ale i pro turisty s koňmi („Zbyhoňova jízda pro
koně“).
Další významnou akcí je „Brodecký sešup“. Jedná se o místní akci – závod, při kterém občané
obce a děti sjíždějí Brodecký kopec na netradičních vozidlech. Pravidla závodu jsou přísná, vozidlo
musí mít nejméně tři kola a nesmí mít žádný vlastní pohon. Trasa závodu vede z kopce Brodek na
Brodeckou náves. Soutěží se v několika kategoriích obvykle pro děti a pro dospělé.
Během roku se v Úhlejově koná i řada dalších zajímavých akcí, kterých se s oblibou zúčastňují
obyvatelé i návštěvníci. Jsou to např. pálení čarodějnic, velikonoční tvoření a mnoho dalších.

V obci jsou tyto významné kulturní památky a hodnotné stavby:
−

kaple sv. Jana Nepomuckého – kaplička s malou věžní zvonicí na úhlejovské návsi (z r.
1816) - díky reliéfu sv. Martina nazývaná místními obyvateli též jako „kaplička sv. Martina“;

−

dřevěná zvonička se zvonem z r. 1922 krytým malou stříškou stojící poblíž úhlejovské
návsi;

−

dřevěná zvonička se zvonem z r. 1922 a stříškou stojící poblíž č.p. 48 v Brodku;

−

kamenná boží muka s křížem a čelním reliéfem (křízek U Josefa) – vlevo u cesty z
Úhlejova na Růžovku;

−

kamenná boží muka s litinovým křížem a čelním reliéfem – u Hořeního Mlýna při silnici;

−

kamenný kříž v Chroustově – kříž z r. 1831 na čtverhranném podstavci na prostranství v
návsi u lípy v Chroustově;

−

torzo kamenného kříže – vlevo od silnice z Chroustova na Zvičinu;

−

kamenosochařská díla při č.p. 48 v Brodku – přenesené fragmenty (2 výklenkové kapličky,
podstavec božích muk + další drobné prvky);

−

pomník s pamětní deskou univ. prof. Václava Machka – kamenný pomník se vsazenou
pamětní deskou na místě rodného domu č.p. 3 na JV okraji Brodku;
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−

pamětní deska obětem II. světové války – v patře budovy OÚ na Zavadilce;

−

pomník obětem II. světové války – v lese u hlavní komunikace mezi Úhlejovem a
Chroustovem

−

budova staré školy č.p. 33 v Chroustově – stavba z r. 1895 sloužící svému účelu do r. 1966;

−

hasičská zbrojnice v Chroustově – malebně situovaná stavba původního charakteru;

−

původní zděná trafostanice se zdobnou fasádou v Chroustově – při SV okraji sídla;

Dále jsou tu hodnotné stavby lidové architektury – zděné či roubené přízemní venkovské
usedlosti s převládajícím původním charakterem – v Brodku např. č.p. 3, 29, 35, 47, 48, 51; v
Úhlejově např. č.p. 38; v Chroustově např. č.p. 4, 6, 8, 28 aj.
Poblíž obce se také nachází archeologické naleziště, a to v místě, kde stával původní kamenný
hrádek Šušpárek, neboli Šluspark (Schlossberg)

Turistika, cyklistika, hipoturistika
Přes obec Úhlejov vede jedna cyklotrasa (č. 4086 Hořice - Debrné), která je značně členitá a její
délka je 22,8 kilometrů. Trasa vykazuje i značné převýšení, začíná na 380 m.n.m. (Hořice) a
nejvyšší bod dosahuje 671 m.n.m. (Zvičina).
Dále přes Úhlejov vedou 2 značené turistické trasy na vrchol kopce Zvičina (zelená a modrá).
Tyto turistické trasy mají přímou návaznost na významné regionální turistické trasy, a to na
naučnou stezku „Po stopách K. V. Raise“, která vede v severozápadní části katastrálního území
obce a na naučnou stezku „K. J. Erbena“, vedoucí při jižní hranici katastrálního území obce.
Dále tu jsou zajímavá místa spojená s významnými osobnostmi obce a kraje
Obcí Úhlejov rovněž vede páteřní hippostezka na Zvičinu.

Sport a tělovýchova
Obec nemá kvalitní sportovní zázemí. Pro sportovní vyžití slouží požární nádrž, která je využívána
jako koupaliště a dále je tu sportovní míčové hřiště v Brodku s umělým povrchem.
U penzionu Lika a Růžovka jsou dětská hřiště, ta však slouží pro návštěvníky obou penzionů a
nejsou přístupná veřejnosti.
Záměrem obce je podpořit kulturní, tělovýchovnou a sportovní činnost v obci a vybudovat dětské
hřiště a podporovat činnost místního spolku „Spolek Domov v kopcích“.

1.1.7. Životní prostředí
Obec Úhlejov zaujímá území o výměře 205 ha, téměř 77 % této plochy je využíváno jako orná
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půda, 3,5 % plochy tvoří zahrady a sady a dalších 5 % trvalé travní porosty.

Tabulka 5 - Druhy pozemků (ha) k 31.12.2017

Druhy pozemků k 31. 12. 2017

ha

Celková výměra

412

Zemědělská půda

306

Orná půda

138

Chmelnice

-

Vinice

-

Zahrada

13

Ovocný sad

6

Trvalý travní porost

150

Nezemědělská půda

105

Lesní pozemek

80

Vodní plocha

2

Zastavěná plocha a nádvoří

5

Ostatní plocha

18

Složky životního prostředí
Území obce Úhlejov je z hlediska geomorfologického zařazeno do provincie Česká vysočina,
Krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Krkonošské podhůří, Zvičinskokocléřovský hřbet.
Reliéf terénu katastrálního území obce je zvlněný s výrazným jižním sklonem, lokalizace terénu je
ohraničena souběžným údolím tří potoků.
Geologické podloží tvoří druhohorní křídové usazeniny – křídové kvádrové pískovce na jihu a
algonkické břidlice. Na území obce se vyskytují převážně hnědé půdy a hnědé půdy kyselé,
středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkové, s dobrými vláhovými poměry až stálým
převlhčením.
Klimatické poměry řadí území do klimatické oblasti mírně teplé. Průměrná roční teplota se
pohybuje kolem 7,5 °C, průměrný roční úhrn srážek je kolem 700 mm. Vítr převažuje západní.
Území je ekologicky stabilní. Část území obce tvoří smrkové lesní porosty, remízky s vyšší příměsí
listnatých dřevin a zbytky extenzivních luk na svazích a nivách údolí potoků. Do těchto oblastí
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nezasahuje hospodářství obce ani jejích osad. Nejvíce zastoupená oblast hospodaření na území
obce je zemědělská výroba a lesní hospodářství.
Převážnou část zemědělské půdy na území obce obhospodařuje Zemědělské družstvo Miletín.
Zemědělská výroba na území obce je rozdělena výrobu rostlinou, která je orientována převážně na
pěstování pícnin, řepky a obilovin. V živočišné výrobě je družstvo zaměřeno na produkci mléka a
hovězího a vepřového masa. Na katastru Chroustov je umístěna odchovna dobytka. Na území
obce je dále několik zemědělských podnikatelů, kteří chovají ovce, kozy, krávy, koně a poníky a
udržují zatravněné a lesní plochy.
Zalesněnost území je poměrně nízká (cca 19 %), lesní porosty jsou zařazeny do kategorií lesa
hospodářského a ochranného. Převládají porosty smrkové s místní příměsí buku, modřínu,
borovice, jedle atd. Na svazích potoků jsou porosty smíšené, větší skupiny tvoří převážně buk,
habr a borovice. V poslední době v povětrnostní kalamity a napadení kůrovcem dochází k masivní
těžbě a zalesňování.
Pozitiva – čisté životní prostředí, dobře větraná centra obce a osad, katastrem obce protékají 3
potoky – dostatek vody.
Negativa – poměrně odlehlá lokalita – horší dostupnost, obec rozdělena do více částí, silnice
v zimě tíže sjízdné, svažitý terén je obtížněji obhospodařovatelný.

Ochrana životního prostředí
Na řešeném území neleží žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody, ani žádná z lokalit
soustavy NATURA 2000. Obecná ochrana přírody a krajiny se však týká všech významných
krajinných prvků ze zákona (lesy, rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky) a prvků
územního systému ekologické stability (viz dále). Kromě nich jsou zvláštními předpisy chráněny i
další hodnoty - CHOPAV Východočeská křída v celém katastrálním území obce. Dále se na území
nachází ochranné pásmo pozorovacího vrtu a pramene ČHMÚ.

Odpadové hospodářství
Odpadové vody – v obci není centrální kanalizace s ČOV, čištění odpadních vod je prováděno
individuálně. V obci jsou jímky, septiky, některé objekty mají domácí ČOV. Pro obec není s
ohledem na nízký počet obyvatel, rozsáhlé katastrální území a finanční náročnost vhodné budovat
čističku odpadních vod, proto obec dále usiluje o podporu obyvatel v čištění odpadních vod
v jednotlivých nemovitostech, aby rostl počet domovních ČOV na úkor jímek a septiků, s čímž se
pojí i čistota místních potoků.
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Komunální odpad – obec zajištuje svoz komunálního odpadu, a to svozovou firmou Marius
Pedersen a.s. Poplatek za svoz tohoto odpadu je zajištěn přes obec a činí 400,- Kč na osobu.
Občan při zaplacení místního poplatku obdrží celoroční svozovou známku a může vždy v
pravidelných intervalech nechat odpad odvézt. Pokud občan potřebuje zlikvidovat větší množství
odpadu, má možnost zakoupit si svozové pytle pro jednorázový výsyp, které jsou k dispozici na
obecním úřadě.
V současné době je obec Úhlejov v souvislosti s tříděním odpadu zapojena do několika projektů.
Tříděný odpad – obec zajišťuje svoz tříděného odpadu. Náklady na svoz tříděného odpadu a
pronájem kontejnerů jsou zajišťovány obecním úřadem. Odběr tříděného odpadu je zajišťován
svozovou společností a likvidován ve spolupráci se společností EKOKOM a. s. Obec zabezpečuje
sběr plastů, nápojových kartonů, skla, kovu a papíru. V obci jsou na 5-ti místech umístěny sběrné
kontejnery. Síť se jeví jako dostačující. Náklady platí obec, která dostává zpět finanční prostředky,
a to podle skutečně vytříděného odpadu. Obec také zabezpečuje možnost likvidace bioodpadu, na
který jsou v obci umístěny 2 velkoobjemové kontejnery.
Drobná elektrozařízení – obec je zapojena do projektu společnosti REMA „Zelená obec“.
V rámci projektu je v prostorách obecního úřadu umístěn box na drobná elektrozařízení, který
slouží k jejich zpětnému odběru. Vyřazená či rozbitá elektrozařízení může každý občan přinést a
vložit do tohoto boxu a společnost REMA provede bezplatnou likvidaci.
Nebezpečný odpad – obecní úřad organizuje 2x ročně ve spolupráci se svozovou společností
Marius Pedersen a.s. a svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemových kompletních vyřazených
elektrozařízení (lednice, televize, pračky apod.). Likvidaci nebezpečného odpadu si hradí občané
sami. Likvidace kompletních elektrozařízení je pro občany zdarma.
Železný šrot – sběr a svoz tohoto odpadu zajišťují občané sami. Sběr drobného kovového odpadu
je zajištěn pomocí svozových nádob, které jsou umístěny na stanovištích pro sběr tříděného
odpadu.
Bioodpad rostlinného původu – rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce mohou
občané ukládat do speciálních velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na vyhrazených
místech. Odvoz a likvidaci tohoto odpadu zajišťuje firma Hátle s.r.o., která má s obcí uzavřenou
smlouvu.
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1.1.8. Správa obce
Obecní úřad Úhlejov sídlí v budově kulturního domu, kde je umístěna i obecní knihovna.
Zastupitelstvo obce je 7-mi členné. V jeho čele stojí neuvolněná starostka, zastoupen/á
místostarostou a 5 řadových členů. Pro správu obce jsou ze zastupitelů obce ustanoveny 2 výbory,
a to finanční a kontrolní.
Obec má zpracován od 20.3.2015 nový Územní plán obce Úhlejov, který je vyvěšen na oficiálních
stránkách obce http://www.uhlejov.cz/uzplan.htm. Dle tohoto dokumentu se Obec Úhlejov
nenachází v žádné republikové rozvojové oblasti, nespadá do žádných rozvojových os,
specifických oblastí ani koridorů a ploch dopravy či technické infrastruktury vymezených Politikou
územního rozvoje České republiky (ve znění Aktualizace č. 1 schválené 15. dubna 2015).
Požadavky PÚR jsou v ÚP Úhlejov zohledněny ve vztahu k potřebám obce v kontextu širších
vztahů.
ÚP Úhlejov respektuje Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR). Podle nich je
řešené území charakterizováno jako „území s vyváženým rozvojovým potenciálem“, z hlediska
krajinného pak dle ZÚR spadá obec Úhlejov do Oblasti krajinného rázu 3 - Podkrkonoší a převládá
zde „lesozemědělský typ“ krajiny se Zvičinou jako nejvýznamnější krajinnou dominantou. V
grafické části Odůvodnění ZÚR jsou vyznačeny tyto prvky liniové a bodové povahy, které ÚP
rovněž zohledňuje (v kombinaci s ÚAP):
✓ trasa radiového směrového spoje protínající řešené území obce ve směru SV-JZ;
✓ 5 liniově vyznačených hranic ochranného pásma radiového směrového spoje protínajících
severní výběžek řešeného území obce (z toho patrně 1 OP páteřní trasy); dle další
orientované hranice OP vedoucí ve směru JV-SZ západně od řešeného území spadá do
příslušného OP celé řešené území;
✓ 2 vodní zdroje SV od části obce Brodek a 1 zdroj na hranici k.ú. Borek u Miletína;
Obec Úhlejov lze charakterizovat jako sídlo s dominující obytnou a významnou rekreační funkcí,
které jsou zde spolu úzce funkčně svázány a prolínají se vesměs i prostorově. ÚP Úhlejov
předpokládá územní rozvoj především v rámci zastavěného území a ploch přestaveb. Tento princip
je v ÚP zohledněn prioritním lokalizováním zastavitelných ploch v prolukách a v bezprostřední
návaznosti na zastavěné území – při respektování historicky založené sídelní (půdorysné)
struktury. Dle ÚP je respektována historicky založená struktura osídlení. V návaznosti na centrální
část obce je cílem doplnit stávající urbanistickou strukturu, vytvořit podmínky pro racionální využití
ploch, pro odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu a posílit přírodní složky nezastavěného

Obec Úhlejov

21

Strategie rozvoje obce Úhlejov 2019 - 2029
území, včetně jeho krajinné a rekreační funkce. Pro další rozvoj jsou k zastavění navrhovány
zejména plochy smíšené obytné, a to tak, aby nedocházelo nebo bylo minimalizováno
znehodnocení nejcennějších půd. S významnějším plošným rozvojem jiných než obytných (popř.
„obytně-rekreačních“) aktivit se v obci nepočítá.
Dále jsou v ÚP vymezena lokální biocentra a biokoridory. Na většinu území obce se vztahuje
Rovněž jsou navrženy vhodné typy drobného podnikání, které umožní adekvátní využití ploch
brownfields. Kromě izolovaného objektu drobné výroby a skladování na severním okraji Zavadilky
je stávající výroba samostatně funkčně zastoupena pouze v Chroustově (areál živočišné výroby na
JZ okraji, objekt bývalé drůbežárny na západním okraji), jako doplňková činnost k funkci obytné i
jinde (chov koní a ovcí v Úhlejově, extenzivní chov daňků, muflonů a kanadského skotu v oboře
východně od Úhlejova aj.). Vyjma drobných výrobních aktivit zemědělského a řemeslného
charakteru, přípustných v rámci obytné funkce, je v ÚP navržen pouze dílčí rozvoj zemědělství ve
spojení s agroturistikou, coby specifické činnosti s pozitivním přínosem pro místní ekonomiku i
údržbu krajiny.

2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky
obce Úhlejov (zachycené formou SWOT1 analýzy). Zohledněna je také vazba Strategie na aktivity
širšího území (soulad s místními rozvojovými dokumenty).

2.1 SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní metodou regionálního rozvoje a byla zvolena jako
nejvhodnější metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím období 2019 –
2029 brát v úvahu a následně je řešit. Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné
porovnávání vnitřních silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb, které na obec působí
zvenčí.
Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň
omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných
možností (příležitostí), a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových
oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů.

1

SWOT, což je zkratka z anglických slov Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats, tj. síla (silná
stránka) – slabost (slabá stránka) – příležitost (možnost) – ohrožení (hrozba).
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Silné stránky

Slabé stránky

•

kvalitní, čisté a nepoškozené životní prostředí –
minimální znečištění obce

•

malá občanská vybavenost

•

•

nízký podíl rozvojových lokalit obce

krásná příroda a krajina

•

•

turisticky atraktivní lokalita

špatný stav místních
nedostatečná údržba

•

velký podíl rekreačních objektů

•

•

ubytovací
kapacity
podnikatelé)

problematické vypouštění odpadních vod –
absence veřejné splaškové kanalizace s ČOV

•

absence veřejného vodovodu

pro

turisty

(místní

komunikací

a

jejich

•

fungující odpadové hospodářství

•

problematická dopravní obslužnost o víkendech

•

velmi aktivní činnost spolku „Domov v kopcích“

•

periferní poloha obce

•

velmi aktivní činnost místní knihovny

•

absence kvalitního sportovního zázemí v obci

•

aktivní účast a zapojení obyvatel do života v obci
a aktivní účast na akcích obce

•

nedostatek pracovních příležitostí

•

•

nedostatečná nabídka služeb

výborná kvalita podzemní vody

•

blízkost známých lázní (Lázně Bělohrad – léčba
pohybového ústrojí)

Příležitosti

Ohrožení

•

územní rozvoj v rámci zastavěného území

•

•

využitelnost kvalitního přírodně krajinářského
zázemí pro rozvoj turistiky

periferní poloha obce ztěžuje předpoklady pro její
socioekonomický rozvoj

•

nedostatek vlastních finančních prostředků na
spolufinancování projektů nebo financování
potřeb obce z vlastních zdrojů

•

nedostatek dotačních příležitostí pro financování
potřeb obce

•

rozvoj netradičních forem turistiky – agroturistika
a hippoturistika

•

zachování adekvátní obslužnosti obce veřejnou
dopravou

•

podpora obyvatel v čištění odpadních vod

•

podpora spolkové
tematických akcí

•

dobudování sítě stanovišť pro tříděný odpad –
zpevnění stanovišť

•

zpevnění a odvodnění místních komunikací

•

komplexní pozemkové úpravy

•

obnova obecní studně

•

podpora rekreačního sportu a pohybových aktivit
dětí i dospělých (dětská hřiště, venkovní
posilovna, naučná stezka)

činnosti

a

pořádání

Ze SWOT analýzy je patrné, do kterých oblastí se bude rozvoj obce Úhlejov orientovat (silné
stránky a příležitosti), a které oblasti budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány (slabé stránky
a hrozby).
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2.2 Vazba na národní, krajské a místní strategické dokumenty
Strategie prověřila soulad s relevantními koncepční dokumenty z národní, krajské a místní úrovně,
pro důkaz návaznosti rozvojových aktivit obce Úhlejov s aktivitami širšího území.
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Strategické dokumenty Národní strategické dokumenty ČR
Název
Úroveň strategie/koncepce

ČR

ČR

Dostupnost (na link)

Priorita/Strategický cíl/opatření

Záměr/Aktivita

Priorita:
• Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější
http://www.msmt.cz/upload
ekonomiku méně náročnou na zdroje/2.1 - Evropa méně náročná
Evropa 2020
s/Zalezitosti_EU/Evropa_202
1. Technická vybavenost/aktivita
na zdroje/0 2.1.11 - vyvinout inteligentní, modernizovanou a plně
0.pdf
propojenou dopravní a energetickou infrastrukturu a plně využívat
IKT
Prioritní oblast 1- Regionální konkurenceschopnost - P. 1 Využití
potenciálu rozvojových území/O 1.4 Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury; Prioritní oblast 2 - Územní soudržnost - P. 3
Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území/ Průřezové
opatření - Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva; O 3.1 Zvýšení kvality a
vybavenosti veřejnými službami; O 3.2 Rozvoj a zlepšování
podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního
potenciálu; P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území/ O 4.2
http://www.mmr.cz/getmedi
Strategie
Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území; P. 5 Oživení periferních
a/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2regionálního rozvoje
V souladu jsou všechny záměry a aktivity obce
území/ O 5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti; Prioritní
0fa481336016/SRR-2014ČR 2014-2020
oblast 3 Environmentální udržitelnost - P. 7 Ochrana přírody a
2020.pdf?ext=.pdf
krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život/ O 7.1 Zlepšení
kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot;
Prioritní oblast 4 Veřejná správa a spolupráce - P. 8 Zkvalitnění
institucionálního rámce pro rozvoj regionů/ O 8.3 Informační a
komunikační podpora fungování územní veřejné správy; P. 9
Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni/ O 9.1 Posílení
strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a
regionálnímu rozvoji
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ČR

ČR

ČR

SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a
2. Děti a sport/aktivita
motivovat děti a mládež k jejímu
aktivnímu využití
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s
důrazem na jejich fyzické a duševní
zdraví a morální odpovědnost
SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích
http://www.msmt.cz/mladez
Koncepce podpory
procesů a do ovlivňování
/narodni-strategie-promládeže 2014 - 2020
společenského a demokratického života
mladez
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí
včetně oceňování a uznávání
dobrovolných činností
SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými
příležitostmi
SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a
tradicím
3.4.c Zajištění podpory rovného přístupu ve vzdělávání
2. Děti a sport/aktivita
prostřednictvím mimoškolních aktivit (podpora efektivního
3. Spolková činnost a správa obce/ aktivita
zájmového a neformálního vzdělávání);
Strategie sociálního http://www.mpsv.cz/files/cla S.C.4. 3 Posilování sociální soudržnosti/ O 4.3.a Podpora spoluúčasti
začleňování
2014- nky/17082/strategie_soc_zac občanů na řízení věcí veřejných včetně zapojování osob sociálně
2020
lenovani_2014-20.pdf
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených; 4.3.d Rozvoj
potenciálu a rolí starších lidí v rodině, ekonomice a celé společnosti.

http://www.strukturalnifondy.cz/getmedia/b1ad3bcc
Dohoda
o -f10a-4b9d-bda8partnerství
pro 22361870ef79/Technickaprogramové období revize-Dohody-o-Partnerstvi2014-2020
ve-verzi-schvaleneEvropskou-komisi-dne-13-42016_1.pdf?ext=.pdf
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Priorita 2. Infrastruktura/Cíl 5. Udržitelná infrastruktura umožňující 1. Technická vybavenost/ všechny aktivity:
konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území/ 4. Veřejná prostranství a životní prostředí/
O. 7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v
všechny aktivity
klíčových síťových infrastrukturách.
Priorita 5. Životní prostředí/Cíl 8. Ochrana životního prostředí a
krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik/ O.5. Podpora
přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení;
6. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného
využívání zdrojů.
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1 Technická infrastruktura/

ČR

Národní
strategie
P 1. Bezpečná pozemní komunikace/O. 1.5 Zkvalitnění dopravního
http://www.ibesip.cz/data/w
bezpečnosti
značení, vybavení komunikací a povrchových vlastností vozovek; 1.9
eb/soubory/nsbsp-2011silničního
provozu
Úpravy dopravního prostoru pro zvýšení bezpečnosti zranitelných
2020-formatovani-ii.pdf
2011 – 2020
účastníků silničního provozu.

ČR

https://www.databazeStátní
program strategie.cz/cz/mzp/strategie P 7. Urbánní ekosystémy/ Cíl 7.1 - Zajištění vyšší kvality života v
ochrany přírody a /statni-program-ochranysídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do
krajiny ČR
prirody-a-krajiny-cr-2009struktury sídel/O 7.1.1 V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a
2020?typ=struktura
prioritně zakládat nové parky

ČR

1 Technická vybavenost/

PO 2- Ekonomika a inovace/Priorita 2.1 - Podpora dynamiky národní
ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti/2.1.4 - cíl 4 Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost;
PO 3 - Rozvoj území/ P 3.1 - Upevňování územní soudržnosti/ 3.1.3
Cíl 3: Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci
vztahů mezi městem a venkovem; 3.2 - Zvyšování kvality života a
obyvatel území/ 3.2.2 Cíl 2: Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost,
technologickou, energetickou a znalostní úroveň sídel, a tím
dosáhnout i zlepšení životního prostředí v sídlech; 3.2.3 Cíl 3: Zvýšit
http://www.mzp.cz/C125745
Strategický
rámec
a zkvalitnit dostupnost služeb (včetně kultury), především pak
8002F0DC7/cz/strategie_udrz
udržitelného rozvoje
bydlení;
V souladu jsou všechny záměry a aktivity obce
itelneho_rozvoje/$FILE/KMČR
PO 4 - Krajina, ekosystémy a biodiverzita/P 4.3 - Adaptace na změny
SRUR_CZ-20100602.pdf
klimatu/4.3.2 Cíl 2: Zjistit dostatečné množství a kvalitu
povrchových a podzemních vod; 4.3.3 Cíl 3: Zlepšit vodní režim
krajiny
PO 5 - Stabilní a bezpečná společnost/ P 5.1 - Posilování sociální
stability a soudržnosti/5.1.2 Cíl 2: Posílit prevenci sociálněpatologických jevů, kriminality, korupce

Strategické dokumenty KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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KHK

Strategické oblast 2 Dopravní dostupnost a mobilita/ Strategický cíl
2.2 - Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na
plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel;
Strategická oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost/
http://www.krStrategický cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj
Strategie
rozvoje
nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky
-kraje/rozvojoveKrálovéhradeckého
V souladu jsou všechny záměry a aktivity obce
Strategická oblast 4 Environmentální prostředí a sítě / Strategický
dokumenty/rozvoj-2014kraje 2014-2020
cíl 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a
2020/strategie-rozvoje-krajezajistit dostatečnou ochranu před povodněmi;
2014--2020-70319/
Strategická oblast 5 Vyvážený rozvoj a správa regionu/Strategický
cíl 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem
spolupráce na regionální i meziregionální úrovni

KHK

Program
rozvoje
Královéhradeckého
kraje 2014-2016

KHK

Záměr
rozvoje
sportovních
a
volnočasových
aktivit
v
Královéhradeckém
kraji

2 Dopravní dostupnost a mobilita/2.2 Zlepšit stav regionální
dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a
bezpečnost a zdraví obyvatel/2.2.1 Rozvoj regionální silniční
dopravy
3 Veřejné služby a občanská
společnost/3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v
http://www.krKrálovéhradeckém kraji a podporovat zdravý životní styl jeho
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj obyvatel/3.1.4 Podpora zdravého životního stylu a zdraví; 3.4
-kraje/rozvojovePodporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení
dokumenty/program-rozvoje- volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky/ 3.4.1 Ochrana
kralovehradeckeho-krajea podpora kulturního a historického dědictví regionu; 3.4.2 Rozvoj
2014-_-2016-74365/
kultury v regionu; 3.4.3 Podpora sportovních a volnočasových
aktivit
4
Environmentální prostředí a sítě/ 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské
infrastruktury na území kraje a zajistit dostatečnou ochranu před
povodněmi/4.1.1 Budování a modernizace vodovodní a kanalizační
sítě včetně ČOV; 4.1.2 Ochrana vod a vodních zdrojů
http://www.krkralovehradecky.cz/assets/kr
ajsky-urad/volnocasoveCíl: Zvýšit aktivity kraje v oblasti volnočasových aktivit/ Opatření:
aktivity/telovychovaZvýšit aktivity kraje v oblasti volnočasových aktivit
sport/Zamer_khk_sport_a_vc
a_2013_10_21_upraveny.pdf

Strategické dokumenty SO ORP Hořice
Obec Úhlejov
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Strategie komunitně
vedeného místního http://www.maspodchlumi.c
Místní rozvoje 2014-2020 z/data/Files/pages/8-sclld(MAS Podchlumí – final_145985347777.391.pdf
SCLLD)

Strategie
území
správního
obvodu
ORP Hořice v oblasti
předškolní výchovy a
http://smocr.cz/obcesobeMístní základního školství,
docs/Hořice/SD_Hořice.pdf
sociálních
služeb,
odpadového
hospodářství
a
bezpečnosti

Obec Úhlejov

Klíčová oblast LIDÉ/Strategický cíl: 1 ZAJISTIT INFRASTRUKTURU
ÚZEMÍ, OBČANSKOU VYBAVENOST, ZAVEDENÍ
CHYBĚJÍCÍCH ČI ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB OBČANŮM
V SOULADU S JEJICH POTŘEBAMI/Specifický cíl: 1.2 Rozvoj dopravní
obslužnosti; Specifický cíl: 1.3 Rozvoj občanské vybavenosti;
Specifický cíl: 1.4 zlepšení technické infrastruktury a veřejných
prostranství; Specifický cíl: 1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových
aktivit
Klíčová oblast KRAJINA A PROSTŘEDÍ/Strategický cíl: 3 UCHOVÁVAT
PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ, ZABRAŇOVAT ZNEČIŠŤOVÁNÍ A
ZODPOVĚDNĚ CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO DALŠÍ GENERACE, V souladu jsou všechny záměry a aktivity obce
EFEKTIVNĚ ŘEŠIT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ZVYŠOVAT
PRŮCHODNOST KRAJINOU A REVITALIZOVAT TĚŽEBNÍ
PROSTORY/Specifický cíl: 3.2. Ochrana vody;
Klíčová oblast SPOLUPRÁCE/Strategický cíl: 4 PODPOROVAT
MEZIOBECNÍ, MEZISEKTOROVOU I PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCI, ADMINISTRATIVNĚ A INFORMAČNĚ PODPOROVAT
MALÉ OBCE PRO ZKVALITNĚNÍ JEJICH SAMOSPRÁVY/Specifický cíl:
4.1 Zapojení občanů do života obcí; Specifický cíl: 4.2 Spolupráce;
Specifický cíl 4.3 Činnost samosprávy:

Problémová oblast 3 - Nedostatečné spektrum volnočasových
aktivit v malých obcích SO ORP Hořice/Cíl 3.1 Rozšířit volnočasové
aktivity pro děti školního i předškolního věku v SO ORP Hořice
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji obce Úhlejov a navržen způsob jejího dosažení
formulací strategické vize, opatřeními a podporovanými aktivitami. Popsána je také podpora
realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Strategie.

3.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce Úhlejov na dalších 10 - 20 let;
formuluje směřování rozvoje obce dle závěrů v analytické části Strategie.

Úhlejov je samostatná obec, která se chce rozvíjet v moderním životním stylu, respektujícím
specifika obou nejvýznamnějších sídel (Úhlejov a Chroustov), vytvářet kvalitní bydlení a starat se
o své občany, kteří jí v tom aktivně pomáhají. Chce být moderní a pěknou obcí, kde občané
nejen bydlí, ale především žijí sportovním a kulturním životem, s vědomím důsledné ochrany
životního prostředí.
Úhlejov je prostě „místem, kam se lidé vrací a kde se dobře a kvalitně žije“.
Vize je naplňována postupnou realizací opatření → opatření jsou postupně naplňována realizací
aktivit, jak zobrazuje následující schéma:

3.2 Opatření a aktivity
Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období, tj. v následujících
10 letech.
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat/problémů. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních
rozvojových aktivit.
Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanoven rok realizace s
ohledem na finanční možnosti obce a na logickou návaznost jednotlivých činností, prioritizace
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(důležitost), odpovědnost za realizaci (určení subjektů, které budou zajišťovat faktické naplňování
aktivity), odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování.
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3.3 Strom cílů Strategie rozvoje obce Úhlejov
STRATEGICKÁ VIZE
Úhlejov je samostatná obec, která se chce rozvíjet v moderním životním stylu, respektujícím specifika obou nejvýznamnějších sídel (Úhlejov a
Chroustov), vytvářet kvalitní bydlení a starat se o své občany, kteří jí v tom aktivně pomáhají. Chce být moderní a pěknou obcí, kde občané nejen
bydlí, ale především žijí sportovním a kulturním životem, s vědomím důsledné ochrany životního prostředí.
Úhlejov je prostě „místem, kam se lidé vrací a kde se dobře a kvalitně žije“.
OPATŘENÍ

1 Technická
vybavenost

2 Děti a sport

3 Spolková činnost a
správa obce

4 Veřejná prostranství a
životní prostředí

5 Ostatní záměry

AKTIVITY
Aktivity obce Úhlejov 2017 – 2027
Rok
realizace

Záměr

Priorita

Odhad nákladů

Zdroje financování

2020

střední

250.000,-

krajské

2020
2020

vysoká
střední

1.500.000,30.000,-

EU, národní, krajské
vlastní

2019

vysoká

800.000,-

národní, krajské, vlastní

2023

střední

3.000.000,-

EU, národní, krajské

2025

střední

50.000,-

EU, národní, krajské

1 Technická vybavenost
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Odpadové hospodářství (dobudování sítě stanovišť pro tříděný odpad,
zpevněná stanoviště)
Vybudování chodníku podél hlavní komunikace Chroustov
Doplnění dopravního značení Úhlejov, Chroustov
Opravy a zpevnění obecních komunikací (nezpevněných či polozpevněných)
vč. odvodnění
Komplexní pozemkové úpravy (záměry obnovy cest – Lukaveček, chatové
oblasti, spojnice mezi obcemi)
Obnova obecní studně (u odpočinkového místa) – instalace čerpání
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
1.16
1.17

Obnova přístupové cesty k odpočinkovému (opékacímu) místu na Chroustově
včetně rekonstrukce opěrné zídky
Autobusová čekárna Úhlejov (přesun na vhodnější místo či vyřešení
majetkových vztahů)
Rekonstrukce či doplnění dešťového zatrubnění na území obcí
Legalizace kanalizačního řádu (dešťová kanalizace)
Odkup budovy bývalé Chroustovské školy, vybudování obecních bytů
Vybudování bezbariérové bytové jednotky v přízemní části obecního úřadu
(nyní archiv a skladovací prostory)
Rekonstrukce budovy obecního úřadu (zbudování samostatného vstupu pro
bytovou část, nové sociální zázemí, elektroinstalace, vytápění, prostorové
přeuspořádání)
Rekonstrukce veřejného osvětlení Úhlejov, rozšíření veřejného osvětlení
Růžovka
Rekonstrukce mostku přes vodní tok Trotinka (lávka)
Rekonstrukce bytových domů (zateplení, postupné opravy dle současného
stavu)
Odkup a rekonstrukce nádrže Chatová osada

2020

střední

300.000,-

národní, krajské, vlastní

2019

střední

50.000,-

vlastní

2024
2024
2025

vysoká
vysoká
střední

3.000.000,500.000,3.000.000,-

EU, národní, krajské
vlastní
EU, národní, krajské

2023

střední

800.000,-

EU, národní, krajské

2022 - 2026

vysoká

4.000.000,-

národní, krajské

průběžně

vysoká

600.000,-

národní, krajské

2027

střední

200.000,-

krajské, vlastní

2021

střední

2.500.000,-

EU, krajské, vlastní

2021 - 2025

střední

1.000.000,-

vlastní, národní, krajské
národní, krajské, vlastní
EU, národní, krajské,
vlastní
národní, krajské, vlastní
EU, národní, krajské,
vlastní

2 Děti a sport
2.1
2.2

Vybudování dětského hřiště Úhlejov, Chroustov
Rekonstrukce budovy u hřiště (klubovna, posilovna, sauna)

2027

nízká

600.000,-

2020

střední

800.000,-

2.3
2.4

Venkovní posilovna pro dospělé
Vybudování naučné stezky

2022

nízká

200.000,-

2028

nízká

2.000.000,-

vysoká

50.000,-

krajské, vlastní

nízká

100.000,-

krajské, vlastní

2.5

Pořádání tematických akcí ve spolupráci obce, spolku a knihovny (turistický
pochod Po stopách rytíře Zbyhoně, Brodecký sešup, akce knihovny …)
průběžně

3 Spolková činnost a správa obce
3.1

Dovybavení hasičské zbojnice Úhlejov a Chroustov

Obec Úhlejov
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Dovybavení budovy obecního úřadu (drobné vybavení – sodobar, výčepní
zařízení, kancelářský nábytek, renovace výpočetní techniky...)
Umístění a zbudování archivu
Vydání knihy o historii obce
Pasportizace obce (veřejné osvětlení...)
Pořízení drobné mechanizace pro údržbu obce (údržba obecních pozemků,
odklízení sněhu)

2019-2021

střední

200.000,-

krajské, vlastní

2020
2020
2020

střední
nízká
střední

100.000,20.000,30.000,-

národní, krajské, vlastní
národní, krajské, vlastní
vlastní

2020

vysoká

300.000,-

národní, krajské, vlastní

národní, krajské, vlastní
EU, národní, krajské,
vlastní
EU, národní, krajské,
vlastní
EU, národní, krajské,
vlastní
EU, národní, krajské,
vlastní

4 Veřejná prostranství a životní prostředí
4.1
4.2

Údržba stávající zeleně, výsadba nové zeleně
Obnova zvonice na Chroustově

4.3

Zbudování ploch veřejné zeleně (trvalkové záhony, keře)

4.4

Dovybavení ploch drobným mobiliářem

4.5

Odpočinkové místa pro turisty s turistickými mapami

4.6

Obnova válečného hrobu Chroustov (včetně vyřešení majetkoprávního
vztahu)
Památník p. Machka (vyřešení majetkoprávního vztahu, rekonstrukce)
Vybudování retenční nádrže akumulace dešťové vody
Vybudování rozhledny Růžovka

4.7
4.8
4.9

2019-2021

vysoká

500.000,-

2020

střední

200.000,-

2022

nízká

200.000,-

průběžné

střední

50.000,-

2019

střední

200.000,-

2024

nízká

100.000,-

krajské, vlastní

2019
2021

nízká
střední

60.000,3.000.000,-

2028

střední

1.500.000,-

krajské, vlastní
EU, národní, krajské
EU, národní, krajské,
vlastní

vysoká
vysoká

3.000.000,350.000,-

5 Ostatní záměry
5.1
5.2

Rozvoj obce – odkup parcel pro možnost výstavby (infrastruktura)
Prodej stavebních parcel chatová oblast

2021-2025
2019

Odpovědnost za realizaci má u všech aktivit vedení obce (starosta/ka/ a místostarosta/ka).
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Ganttův diagram
Rok realizace
1.1
Odpadové hospodářství (dobudování sítě stanovišť pro tříděný odpad,
zpevněná stanoviště)
1.2
Vybudování chodníku podél hlavní komunikace Chroustov
1.3
Doplnění dopravního značení Úhlejov, Chroustov
1.4
Opravy a zpevnění obecních komunikací (nezpevněných či
polozpevněných) vč. odvodnění
1.5
Komplexní pozemkové úpravy (záměry obnovy cest – Lukaveček, chatové
oblasti, spojnice mezi obcemi)
1.6
Obnova obecní studně (u odpočinkového místa) – instalace čerpání
1.7
Obnova přístupové cesty k odpočinkovému (opékacímu) místu na
Chroustově včetně rekonstrukce opěrné zídky
1.8
Autobusová čekárna Úhlejov (přesun na vhodnější místo či vyřešení
majetkových vztahů)
1.9
Rekonstrukce či doplnění dešťového zatrubnění na území obcí
1.10 Legalizace kanalizačního řádu (dešťová kanalizace)
1.11 Odkup budovy bývalé Chroustovské školy, vybudování obecních bytů
1.12 Vybudování bezbariérové bytové jednotky v přízemní části obecního úřadu
(nyní archiv a skladovací prostory)
1.13 Rekonstrukce budovy obecního úřadu (zbudování samostatného vstupu
pro bytovou část, nové sociální zázemí, elektroinstalace, vytápění,
prostorové přeuspořádání)
1.14 Rekonstrukce veřejného osvětlení Úhlejov, rozšíření veřejného osvětlení
Růžovka
1.15 Rekonstrukce mostku přes vodní tok Trotinka (lávka)
1.16 Rekonstrukce bytových domů (zateplení, postupné opravy dle současného
stavu)
1.17 Odkup a rekonstrukce nádrže Chatová osada
2.1
Vybudování dětského hřiště Úhlejov, Chroustov
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2.2
2.3
2.4
2.5

Rekonstrukce budovy u hřiště (klubovna, posilovna, sauna)
Venkovní posilovna pro dospělé
Vybudování naučné stezky

x
x
x

Pořádání tematických akcí ve spolupráci obce, spolku a knihovny
(turistický pochod Po stopách rytíře Zbyhoně, Brodecký sešup, akce
knihovny …)
x

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2

Dovybavení hasičské zbojnice Úhlejov a Chroustov
Dovybavení budovy obecního úřadu (drobné vybavení – sodobar, výčepní
zařízení, kancelářský nábytek, renovace výpočetní techniky...)
x
Umístění a zbudování archivu
Vydání knihy o historii obce
Pasportizace obce (komunikace, veřejné osvětlení...)
Pořízení drobné mechanizace pro údržbu obce (údržba obecních pozemků,
odklízení sněhu)
Údržba stávající zeleně, výsadba nové zeleně
x
Obnova zvonice na Chroustově
Zbudování ploch veřejné zeleně (trvalkové záhony, keře)
Dovybavení ploch drobným mobiliářem
Odpočinkové místa pro turisty s turistickými mapami
Obnova válečného hrobu Chroustov (včetně vyřešení majetkoprávního
vztahu)
Památník p. Machka (vyřešení majetkoprávního vztahu, rekonstrukce)
Vybudování retenční nádrže akumulace dešťové vody
Vybudování rozhledny Růžovka
Rozvoj obce – odkup parcel pro možnost výstavby (infrastruktura)
Prodej stavebních parcel chatová oblast
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Finanční plán obce
Obec Úhlejov hospodaří s ročním rozpočtem cca 2.700.000,- Kč. Hlavní snahou Zastupitelstva
obce Úhlejov je udržet hospodaření obce jako v zásadě vyrovnané, hospodařením spíše tvořit
přebytek určený pro případné spolufinancování zásadních a pro obec nejdůležitějších aktivit,
kterými jsou:
✓ rekonstrukce obecních komunikací
✓ rekonstrukce veřejného osvětlení Úhlejov
✓ kanalizační zatrubnění obce
✓ rekonstrukce budovy kulturního domu
✓ odkup bývalé Chroustovské školy
✓ vybudování nových bytů
✓ rekonstrukce budovy u hřiště Úhlejov
✓ vybudování retenční nádrže akumulace dešťové vody
✓ vybudování chodníků Chroustov
✓ komplexní pozemkové úpravy

Účelem finančního plánování a hospodaření však není tvorba přebytku za každou cenu, ale
rozumné využívání finančních prostředků pro všestranný rozvoj obce, podporu spolků,
volnočasových aktivit a možnosti využití aktuálních příležitostí v rámci různých dotačních
programů.
Při všech vhodných příležitostech je nutné upozorňovat na dlouhodobou nedostatečnou
financovanost obce a snažit se tento problém řešit všemi dostupnými prostředky i podporou aktivit
dalších obcí a sdružení směřujících ke stejnému cíli.
Z tabulky finančního plánu obce je výhled financování aktivit obce na jednotlivé roky. V úhrnu za
celé sledované období činí vlastní podíl obce cca 30 %. Krajské nebo národní financování je
odhadem předpokládáno s dotací 70 %. Nejvyšší investice jsou v obci Úhlejov předpokládány
v letech 2021 a 2025 s ohledem na přípravné práce na realizaci aktivit, s předpokladem
financování pomocí dotací.

Finanční plán obce
rok

Celkem

2019

1 755 000 Kč

2020

3 765 000 Kč

2021

6 620 000 Kč

2022

1 870 000 Kč

Obec Úhlejov
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2023

5 470 000 Kč

2024

5 270 000 Kč

2025

4 720 000 Kč

2026

870 000 Kč

2027

970 000 Kč

2028

3 570 000 Kč

2029

60 000 Kč

Celkem

34 940 000 Kč

* některé aktivity v těchto letech budou realizovány pouze za předpokladu obdržení dotace

4. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
„Technická“ část B.3 Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace,
vyhodnocování a aktualizace Strategie, tak aby se stala pružným nástrojem. Strategie byla
zpracována reálně s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce Úhlejov.

4.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování
Odpovědnost za zpracování Strategie rozvoje obce Úhlejov má starostka obce jako koordinátorka
všech činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie. Koordinuje organizační kroky
nezbytné pro rozjezd realizace Strategie a pro využívání Strategie k řízení rozvoje obce. Pracovní
skupinou je zastupitelstvo obce Úhlejov, které se podílí také na stanovení konkrétního
harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci aktivit. Občané jsou do tvorby Strategie
zapojeni možností vyjadřovat se k jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným schválením.
Naplňování strategie je také závislé na aktuálním vývoji dotační politiky a možností čerpání
finančních prostředků, bez kterých by některé projekty nebylo možné z důvodu velké finanční
zátěže pro rozpočet obce realizovat.
Dokument Strategie rozvoje obce Úhlejov 2019 - 2029 s jeho aktualizacemi bude přístupná na
obecním úřadě Úhlejov a na webových stránkách obce http://www.uhlejov.cz/.

4.2 Postup sledování a vyhodnocování realizace Strategie
Realizace Strategie se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány
kroky k naplňování aktivit (uskutečňování činností potřebných k naplňování cílů).
Podklady pro vyhodnocení naplňování Strategie budou podávat osoby/organizace, které za ně
odpovídají (viz tabulka Aktivity obce Úhlejov 2019 – 2029), tj. starostka /místostarosta, příp.
zastupitelé obce k dané aktivitě určeni.
Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starostka obce Úhlejov 1x ročně na
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zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce stanoví plán činností pro její další naplňování na další rok,
určí odpovědnosti za dílčí kroky a termíny pro vyhodnocení.

4.3 Způsob aktualizace Strategie
Na základě ročního vyhodnocení realizace Strategie, pokud nastanou významné skutečnosti
ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů lze vypustit/upravit/doplnit programové cíle
či opatření a aktivity, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Strategie a rozpočet
obce) bude Strategie aktualizována. Aktualizace bude provádět starostka obce Úhlejov.
Aktualizace bude provedena formou přímé úpravy Strategie s uvedením termínu aktualizace a
vyznačením provedených změn. Podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně
zaznamenávat.

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce.
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